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הכנס השנתי של רשת ערים בריאות
הכנס השנתי של רשת ערים בריאות התקיים באודיטוריום של בית חולים
הדסה עין-כרם ,בתאריך  63.2.6.22בשיתוף עם ביה"ס לבריאות הציבור של
האוניברסיטה העברית והדסה ויוחד לנושא “ערים בריאות ואקדמיה פועלות
לצמצום פערים" .את הכנס פתחה חה"כ ד"ר רחל אדטו ובין המברכים היו
מנכ"ל הדסה ,דיקן הפקולטה לרפואה ,מנכ"ל משרד הבריאות ומנכ"ל מרכז
השלטון המקומי.
בכנס נכחו כ  24.אנשים נציגי רשויות מקומיות ,נציגי משרדי ממשלה שונים,
אנשי אקדמיה ,נציגי ארגונים ,קופות חולים ואחרים.
רב השיח אשר סיים את הכנס יוחד לשיתוף הפעולה בין ערים ואקדמיה
והסתיים בקריאה לחיזוק שיתופי הפעולה.
את סיכום הכנס והמצגות אשר הוצגו בו ניתן לראות באתר הרשת ,באמצעות
הקישור שלהלן.
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/6740.asp

רב השיח בכנס

דו"ח פעילות הוגש לועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנסת
בהתאם להחלטה שהתקבלה בישיבה החגיגית של ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת ,ב ,63.4.2. -לכבוד יום הבריאות העולמי בנושא "עיור
ובריאות" ולציון  6.שנות פעילות הרשת ,הוכן דו"ח פעילות אשר הוגש לועדה.
הדו"ח הופץ למשתתפי הכנס השנתי וניתן לצפייה באתר הרשת.
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/5013.asp

הצהרת כוונות – שיתופי פעולה ערים  -אקדמיה
במסגרת הכנס השנתי הופצה טיוטה של מסמך "הצהרת כוונות" המציע דרכים
לשיתופי פעולה בין הערים והאקדמיה .את המסמך ניתן להוריד מאתר הרשת
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/6740.asp
הנכם מוזמנים להביע דעתכם על טיוטת המסמך.

משרד הבריאות ישתתף במימון  12מתאמי עיר בריאה
בהתאם להחלטתו של מנכ"ל משרד הבריאות ,פרופ' רוני גמזו ,בישיבה של "מטה
מול מטה" עם ראשי מרכז השלטון המקומי ,יממן משרד הבריאות מחצית תקן של
מתאם בריאות עירוני ב 2. -רשויות החברות או מצטרפות לרשת .ועדה אד הוק
משותפת למשרד הבריאות ,הרשת ומרכז השלטון המקומי קבעה את
הקריטריונים לבחירת הרשויות ואת דרישות המינימום מהן.

הסדנה השנתית של רשת ערים בריאות
הסדנא השנתית של הרשת תוקדש לבניית צוותי עבודה משותפים של
מתאמי בריאות העירוניים עם מקדמי הבריאות של משרד הבריאות.
הסדנא תתקיים בתאריכים  11-10לספטמבר בבית הארחה מעלה
החמישה.
היום הראשון יתמקד בהיכרות הדדית ובניית תכניות עבודה שנתיות,
משותפות למקדמי הבריאות בלשכות ומתאמי הבריאות העירוניים.
היום השני יוקדש לבניית תוכנית עירונית משתפת ,יחד עם נציגי
משרדי ממשלה ,כל קופות החולים והארגונים החברים ברשת.

מפגש אירופאי של ערים בריאות
המפגש השנתי ( )business meetingשל הרשת האירופית של ערים בריאות
ורשתות לאומיות של ערים בריאות ,בהנהגת ארגון הבריאות העולמי ,התקיים
השנה בעיר לייז' בבלגיה בתאריכים  24-21ליוני.
את הרשת שלנו ייצגו גבי בר זכאי ודר' מילכה דונחין .את ירושלים ,החברה
ברשת ערי הפרויקט האירופי ,ייצג עמירם רותם ,מתאם הבריאות העירוני.
במפגש דנו ,בין היתר ,בתפקיד הרשויות המקומיות בגיבוש יעדי בריאות לאומיים
ובגיבוש האסטרטגיה האירופית לבריאות לכל .6.6.

קורס "עיר בריאה ומקיימת" בעיריית ירושלים
עיריית ירושלים -סגנית ראש העיר ,המחלקה לאיכות הסביבה ,מפעם ירושלים
ורשת ערים בריאות קיימו במהלך השנה האחרונה תוכנית בנושא" :ירושלים
עיר בריאה ומקיימת ,מנהלים מובילים שינוי" ,אשר מטרתה לקדם את ירושלים
עיר הבירה ,לעיר בריאה ומקיימת העומדת בסטנדרטים של ערים בריאות
בעולם.
מטרות התוכנית היו להקנות למשתתפים ידע וכלים ליישום עקרונות הניהול
המקיים והבריא ,לפתח רשת פעילים "מחוללי שינוי" – בעלי יכולת להשפיע
על שינוי בעירייה ולפתח עבודת צוות בין תחומי לקידום הבריאות והקיימות
בעיר.
בקורס השתתפו  64מנהלי מחלקות שונות בעירייה אשר בסיומו פיתחו 3
פרויקטים בין תחומיים .לפחות  4מהם ישולבו בתוכנית העבודה השנתית של
.6.26
מומלץ לערי הרשת לאמץ את התוכנית שבוצעה בירושלים.

הרחבת הרשת
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